Kermis
Het is voorjaar de carrousel van kermissen komt op gang.

1. Bezoekt u de kermis in uw eigen woonplaats?
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Ben daar inmiddels véél te oud voor
Heb geen werk binnen de eigen regio dus kan ik er helaas niet aan
deelnemen
Het geluidsniveau is vele !! malen te hoog... je wordt gestoord van de herrie
en tegenover hetgeen geboden wordt, vele malen te duur.
Ik ben de carrousel ontgroeid en die heisa er om heen zie ik ook niet meer
zitten.
Ik houd er niet van. Trekt een bepaald publiek.
Kermis in Roermond is stress, niet gezellig.
Veel te duur door te hoog standgeld
Er is geen kermis meer in Leeuwen. Een alternatief is er gezocht. Dorpsplein
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Gedurende de kermis organiseert de plaatselijke horeca vaak ook het een en ander.

1.1 Waaruit bestaat u kermisbezoek voornamelijk?
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Met de kleinkinderen op de caroussel in Asselt. Stelt verder niet veel
voor
Met kleinkinderen
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Op diverse plaatsen in Limburg komt deze aloude volkstraditie in de verdrukking.

2. Wat is er volgens u nodig om de kermis in uw woonplaats
toekomstbestendig te maken?
(47% = Tijden veranderen, deze verdrukken is niet tegen te houden)
 Aantrekkelijker maken
 Aantrekkelijker prijzen, een taak van de gemeente!!
 Andere activiteiten als enkel de kermis. Denk aan schminken voor de kinderen, bandjes en
andere zaken. De kerstmarkt ga ik bijvoorbeeld wel heen. Die is ook divers.
 Attracties die de moeite waard zijn en een gezellige sfeer zoals vorig jaar in Leeuwen
 Beperking tarieven door zeer gematigde standgelden (kostendekkend) en combinatie van nieuwe
en oude attracties
 Betaalbaar houden
 Betaalbaar houden. Als de gemeente subsidies kan verstrekken, kunnen de prijzen ook lager.
Mijn inziens komt er dan veel meer publiek.
 Betaalbare attracties, voldoende gemeentelijke ondersteuning ( gering standgeld, want waar
gaat dit naar toe ?. ) , ondanks het feit dat de exploitanten ondernemers zijn en voor hun eigen
boterham moeten zorgen.
 Betaalbare prijzen voor de attracties.
 Betere attracties, niet alleen voor jongeren.
 Bidden voor goed weer..hahaha
 Centraliseren op de oude pleinen: markt en Wilhelminaplein.
 Combinatie met evenement. Dorpsrun. Wielerkoers.
De artracties aantrekkelijk, gevarieerd en betaalbaar houden.
 De entreeprijzen zijn veel te duur. Voor het geld dat je uitgeeft op de kermis kun je een hele dag
met je gezin naar een pretpark waar ze langer plezier hebben voor minder geld
 De kermis onderdeel laten zijn van andere aktiviteiten die op hetzelfde moment plaat vinden
 De kermisattracties zijn te duur. Zou mooi zijn als de gemeente geen of erg weinig standgeld
vroeg
 De prijzen edelijk houden
 De prijzen goedkoper te maken
 De standprijs sterk verlagen zodat de exploitanten normale betaalbare prijzen kunnen hanteren
 Diversitiet, kwaliteit en continuiteit. Er gebeurd te weinig om de kermis te promoten, de kwaliteit
gaat achteruit en de variatie in het attractie aanbod stagneert.
Er zijn geen publiekstrekkers onder het huidige attractie aanbod..waar is een reuzenrad of
achtbaan.
Een overkill aan kindervermaak maakt geen kermis.
Probeer eens een kermisvuurwerk in de maashaven of loesbleik. Ga randzaken inplementeren
zoals b.v in weert of geleen wel het geval is. Kijk eens naar het oktoberfeest in sittard, deze is in
een aantal jaar uitgegroeid tot een regionaal festijn...
Succes.
 Een groot kermisterrein
 Een Kermis aanbiede
 Familiegebeuren van maken
 Focussen op de kinderen, dan volgen de ouders vanzelf.
 Geen geldvangerij door de gemeente, dus standgeld verlagen en erop toezien dat de
attractieprijzen betaalbaar blijven.
Binnenstad vrij parkeren!!!!!!!!!!
 Geen idee
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Geen idee, ben al jaren niet op de kermis geweest.
Geen idee, ik heb er niets mee.
Geen mening
Geluidsniveau op een derde maximeren en de inschrijvingen baseren op een maximale prijs per
attraktie
Gewoon 1 kermis per jaar in voorjaar.
Gezelliger maken
Gezelligheid, en blauwe zone opheffen , je moet al een heel stuk lopen als je naar de stad wilt
gaan, met mooi weer ga je met de fiets. daarom ga ik niet naar de kermis toe
Goede en vele attracties die niet te duur zijn zodat ook gezinnen met een minder inkomen en
kinderen hebben ook kunnen genieten van de kermis
Goede mix aan attracties
Goedkope kaartjes en extra kinderactiviteiten en iets extra,s voor jongeren tot 30 jaar
Goedkoper maken
Goedkopere attracties (2x)
Goedkopere staanplaatsen voor de kermismensen.
goedkopere attracties, om het betaalbaar te houden.
Goedkopere staanplaatsen worden de attracties ook goedkoper,dan komt ook voldoende
publiek.en kunnen de kermis exploitanten meer verdienen en komen dan graag terug
Het aantal jongeren die uit is op geweld en sensatie neemt elk jaar toe. Meer toezicht, direct
ingrijpen en harde straffen uitdelen. Alleen op deze manier voelen de mensen zich weer veilig en
gaan ze er met plezier naar toe!
Het is te duur.
Het staangeld verlagen zodat de standhouders ook hun
Prijzen kunnen verlagen en dat ook mensen in de bijstand met hun kindjes naar de kermis
kunnen gaan.
De gemeente jan ook mensen in de bijstand tickets voor hun kindjes kunnen
geven(doneren).......zou heel mooi
Zijn......
Ik denk goedkoper maken. Maar inderdaad tijden veranderen ook. Mensen kiezen er steeds
vaker voor geld uit te geven aan ander vertier.
Ik weet niet of dit tegen te gaan is doordat er zoveel activiteiten overal gehouden worden en dan
heb je ook nog de attractieparken. Er is zoveel meer aanbod dan vroeger.
Interessant houden door activiteiten voor jong en oud te organiseren
Je zou kinderen en volwassenen een toegangskaart kunnen verkopen, bijv. voor kinderen 15 euro
en volwassenen 25 euro. Kaart is dan 1 dag geldig.
Kermis combineren met nieuwe dingen, zoals foodtrucks.
Kermis hoort niet bij 4-5 mei
Kermis in de huidige setting is te veel gericht op apparaten die een 'kick ' geven .Atracties die
zorgen voor gezelligheid of een rustmoment zijn verdrukt naar een achterafplaats of niet
aanwezig,Ook het verspreiden van de atracties over de binnenstad draagt niet bij tot een kermis
gevoel.
Kermis wordt vaak nog gezien als 'laagdrempelig vermaak' vermaak voor mensen met weinig
inkomsten, zorg dan dat die ook kunnen komen! Of push de mensen met een royale geldbuidel
om ook de kermis te bezoeken. En dan niet met de neus in de licht en nuffig
Kermisexploitanten minder staangeld laten betalen waardoor de consument ook minder hoef te
betalen.
Kermissen zijn mini pretparken geworden. Op deze manier overleven ze m.i. niet. Als je ze wilt
behouden, zal je terug moeten naar de oorsprong. Heel eenvoudig en goedkoop vertier.
Kinderspelen, ponyrijden, muziek,... Helaas schieten mij nu geen andere zaken te binnen.
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Maak het vooral toegankelijk voor de kinderen.
Mag van mij ook afgeschaft worden
Meer inter-actieve attracties voor de kinderen, waar ze zelf kunnen springen en glijden, met
water kunnen spelen.
De meeste attracties op dit moment zijn passief, Ze zitten in een wagentje en worden gereden.
Meer inventieve attracties en lagere prijzen
Meer randprogrammering (foodmarkt, bands, dj's)
Meer vaudeville
Minder georganiseer van andere activiteiten en festiviteietn
Minder standgeld vragen
Niet te duur maken, als ik met mijn kleinkinderen ga ben ik een kapitaal kwijt
Nieuwe kleinschalige activiteiten met en door lokale mkb
Normale prijzen.
Op de eerste plaats,een betaalbare atraktie voor de jeugd,dit wordt voor velen veel en veel te
duur.
Op EEN plek; en niet door de hele stad,
Het is niet goed voor de winkeliers,
Op de terrassen kan men niet zitten vanwegen
De keiharde muziek,plus heel veel terrassen moeten
Plaatsmaken voor de kermis.
Dus zo gezellig is het allemaal niet.
Overlast voor omwonenden verminderen =
één groot terrein aan de rand van de binnenstad voor dit evenement ipv diverse locaties;
eensluidende muziek ipv elke attractie haar eigen muziek (zie Nijmegen)
Prijzen aantrekkelijk maken zodat dit geen kapitaal kost
Prijzen omlaag. Standgeld verlagen
Prijzen zo laag mogelijk proberen te houden maar niet ten koste van de exploitant (wel ten
kosten van het stageld dus inkomsten van gemeente)
Samenvoegen met kermissen uit de omgeving en dan net als in Weert ook op de route van het
ene naar het andere plein diverse kraampjes en attracties plaatsen.
Standplaatsen niet als maar duurder maken en niet teveel regeltjes omtrent overlast. Het is mij
vaak een doorn in het oog dat een handjevol mensen door klaagzang evenementen tegen
kunnen houden terwijl het een boost voor de stad is.
Standplaatsen van explotanten goedkoper maken of voor niks ,dan kunnen deze ook hun prijzen
aan passen.
Tij is niet meer te keren. Er is onvoldoende traditie overgebracht.
Van mij mag de kermis in Roermond verplaats worden naar de Donderberg, weg uit de stad.
Veel live muziek zowel binnen de horeca als buiten, hierdoor maak je er een groot feest van.
Verplaatsing van de datum van de kermis in Boukoul.Valt vaak in de vakantie. Aantal bezoekers
verschilt dus veel te veel.
Wat aan de dure prijzen van de atracties in roermond doen
We hebben al jaren een goede kermis, ik ga er vanuit dat dit ook geld voor de toekomst
We zijn overvoerd met activiteiten en de kermis voegt niets toe veel lawaai en geen bezoekers
dit is inderdaad verleden tijd
Weet niet
Zich niet alleen op de jeugd te richten maar ook op oudere
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